
Dostępna  
w 2021 roku

•  Kimba - siedzisko • Kimba - zewnętrzna podstawa jezdna

Spacerówka Kimba
Odkrywaj świat łatwo  
i bezpiecznie

Wózek spacerowy Kimba został unowocześniony 
i poprawiony wspólnie przez użytkowników, 
terapeutów i lekarzy. Skupiono się na 
bezpieczeństwie, jakości, indywidualności  
i komforcie. Nowa Kimba charakteryzuje się 
przestronnym designem, dodatkową przestrzenią 
do przechowywania i różnymi udogodnieniami 
w codziennym użytkowaniu. Pozostaje idealnym 
towarzyszem na wycieczki do przedszkola, 
supermarketu lub samochodem.

Cechy szczególne
• Dostępna w dwóch rozmiarach
• Kolory ramy: czarny lub biały
• Kolor wyścielenia: szary
• Rama wykonana z wysokiej jakości aluminium
• Nachylenie kąta siedziska do 40°
• Regulowana wysokość rączki do pchania  

z przegubem
• Skrętne kółka przednie
• Koła EVA z blokadą skrętu
• Zintegrowane uchwyty mocujące pasy do 

transportu w pojeździe
• Adapter siedziska Kimba, również do 

niestandardowych systemów siedzisk
• Obszerny schowek pod siedziskiem 

(nadaje się również jako platforma pod 
respirator)

• Zoptymalizowane zawieszenie tylnej osi
• Automatyczna blokada składania 

umożliwiająca bezpieczny załadunek podstawy 
do pojazdu

Opcje
• Wyścielenie w czterech różnych kolorach
• Odblaskowe akcenty kolorystyczne  

(klasa RA1 odblasku)
• Ochrona przed uderzeniem
• "Techno" buggy board
• Hamulec bębnowy
• Torba na pieluchy
• Stopka do przechyłu: lewa lub prawa
• Stolik
• Opony pneumatyczne

www.ottobock.pl

Numer artykułu   470G71=5_AA04_C (kompletna Kimba)
Numer artykułu   470G71=5_AA02_C (siedzisko)
Numer artykułu   470G71=5_AA03_C ( zewnętrzna podstawa jezdna)



•   Regulacja kąta siedziska 
jest umieszczona 
w pobliżu rączki do 
pchania, co zapewnia 
bardzo wygodną obsługę.

•  Nieskomplikowana, 
bezpieczna regulacja kąta 
nachylenia oparcia  
z blokadą.

•   Łatwość składania  
z automatyczną blokadą 
składania.

•  Nowe wkładki wyścielenia 
- dostosowane do potrzeb 
i higieniczne.

•   Naklejki odblaskowe  
w dostępne są w dwóch 
wariantach pasujące do 
wkładek.

•   Obszerny schowek 
pod siedzeniem. Może 
również służyć jako 
platforma pod respirator.
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Naklejki odblaskowe

Kolory wkładki wyścielenia

Dane techniczne Rozmiar 1 Rozmiar 2

Całkowita szerokość 595 mm 665 mm

Średnica koła 
przedniego/tylnego

170 / 280 mm 170 / 280 mm

Wysokość rączki do pchania 
(min. / max.) 710 – 1,160 mm 710 – 1,160 mm

Wymiary po złożeniu bez 
siedziska (długość x szerokość 
x wysokość)

790 x 595 x 460 mm 790 x 665 x 460 mm 

Minimalny rozmiar po złożeniu 
z siedziskiem ustawionym 
zgodnie z kierunkiem jazdy 
(długość x szerokość  
x wysokość)

900 x 595 x 530 mm 970 x 665 x 590 mm 

Kąt nachylenia siedziska 
(min. / max.)

-40° do +10° lub 
-10° do +40°

-40° do +10° lub 
-10° do +40°

Waga podstawy 
zewnętrznej 10.5 kg 11.5 kg

Waga siedziska 7.5 kg 9.5 kg

Max. nośność siedziska* 40 kg 40 kg

Max. nośność  
półki/koszyka* 15 kg 15 kg

Max. nośność 
zewnętrznej podstawy 
jezdnej

55 kg 55 kg

*  Maksymalna dopuszczalna masa całkowita użytkownika i ładunku 
w koszu wynosi 47,5 kg (rozmiar 1) lub 45,5 kg (rozmiar 2).

Rączka do pchania  
z regulacją wysokości

Obszerna 
przestrzeń do 
przechowywania

Duże koła  
z hamulcem

Łatwa regulacja 
kąta oparcia

Zoptymalizowane 
zawieszenie  
tylnej osi

Wiele opcji  
dodatkowych 
siedziska

Łatwy  
montaż siedziska

Wygodny 
mechanizm 
regulacji kąta 
siedziska

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

www.ottobock.pl

Otto Bock Polska Sp. z o.o.  
ul. Koralowa 3 • 61-029 Poznań  
T +48 61 6538 250  
Zajrzyj na nasz profil i polub nas: 
    Ottobock          
    ottobock_poland


